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Tisztelt Tagtársak!
Eltelt egy esztendő, furcsa évet hagytunk
magunk mögött. Az egy éve még nem ismert
koronavírus járvány megroggyantotta az
emberiséget, a védekezés tetszhalotti helyzetbe
kényszerítette az országot, benne egyesületünkkel. Vajon milyen lesz a 2021-es év? Az sem
lesz egy egyszerű sétagalopp.
Egy kis szerencsénk azért volt. A két korlátozás
közé eső őszi kiállításunkat meg tudtuk tartani.
De azóta se előadás, se kirándulás, se személyes
kaktuszos találkozás, összejövetel és a
hagyományos évzáró, karácsonyi ebéd is
elmaradt a karantén előírások miatt.
Most valóban elmondhatjuk, hogy a
kapcsolattartás a tagok és az egyesület között
ténylegesen szakmai magazinunkra, a KaktuszVilágra maradt. Ezért is nagy köszönet a a
Kaktusz-Világ cikkíróinak, a szerkesztőknek és
a főszerkesztőnek!
A nehéznek tűnő évkezdés ellenére a vezetőség
készül és reménykedik az 50 éves jubileumi
kiállítás és szimpózium az Érdi Vígadóban
történő megrendezésében, amennyiben a
járványhelyzet és a korlátozások ezt lehetővé
teszik, illetve már szerkesztés és lektorálás alatt
áll a jubileumi évkönyvünk, melynek címe talán
„Az MKOE első 50 éve” lesz. És ha minden
összejön, akkor a kedves Tagtársak május

folyamán kézbe is vehetik. Nagy köszönet illeti
az egyesület történetét megíró L UKOCZKI
Zoltánt, a cikkíró tagtársakat, a szerkesztőséget:
dr. GYÚRÓ Zoltánt, JOKHEL Csabát, SASVÁRI
Ákost és mindenki mást, aki cikkekkel,
visszaemlékezésekkel segítette kiadványunk
születését!
Optimistán készülünk a május végi Tavaszi
Országos Kaktuszkiállításunkra és
Vásárunkra a szokott füvészkerti helyszínen,
ahol fókuszban a hordókaktuszok, azaz a
Ferocactus nemzetség lesznek!
Márciusban esedékes az évi Közgyűlés és a
vezetőség megválasztása. Közeli az időpont és
nem tudjuk még, hogy ﬁzikailag hogyan kerül
lebonyolításra, de bízzunk benne, hogy a
szokásos keretek között meg tudjuk tartani a
Füvészkertben.
Amennyiben programjainkat, terveinket a
járványhelyzet és a rendelkezések felülírják,
akkor azokat mindenképp megpróbáljuk
későbbi időpontokban megtartani, melyekről
időben tájékoztatjuk a tagságot.
Végezetül kívánok mindenkinek egy szebb,
boldog új esztendőt, bízva a személyes
találkozás lehetőségében!
HORVÁTH Ferenc
MKOE elnök

Megújult magrendelő felületünk és
minden eddigi összegnél nagyobb
értékben vásároltunk külföldről
magokat.
Szóval rajta, lehet rendelni!
http://kaktuszgyujtok.hu/magrendeles/
index.php
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Évek óta népszerű szolgáltatása az Egyesületünk által biztosított maglistáról történő
vásárlás lehetősége a kaktusz- és pozsgáskedvelők körében. Minden év elején várakozás
előzte és előzi meg magjegyzékünk közzétételét. Az új, aktualizált MKOE Magjegyzéket,
mely külföldről vásárolt és tagjaink által
adományozott magtételekkel bővült, közzétettük tagjaink számára.
A honlapunk menedzselésével párhuzamosan
az információ megosztásának feladata is egyre
inkább rám hárult, így az évente megjelenő új
listák megírása és közlése. A dokumentumokat
visszanézve látom, hogy 2012-ben már én
állítottam össze a magjegyzékünket, melynek
megjelenéséért előtte BARNA János volt a
felelős. Amikor bekapcsolódtam a munkába,
akkor R UZSICS István volt az aktuális
magfelelős. Már István is jelezte azt a
problémát, hogy az év elején kipostázott
magjegyzékből leadott rendelések jelentős
hányada már közben elfogyott tételeket
tartalmazott, amivel a megrendelő utólag
szembesülve sokszor csalódott.
A megoldás a mindenkori aktuális (gyakran
frissített) magjegyzék közlése volt az
interneten, amiből aztán az évek alatt kialakult a
mostani magrendelő űrlapunk, a papíralapú
listát pedig elhagytuk.
R UZSICS Istvánt D ÁNIEL Judit váltotta a
magfelelősi pozícióban, akivel folyamatos
visszajelzései szerint kialakítottam a Maglista
és a Magrendelés online adatbázisokat
(Google Sheets) és közösen üzemeltettünk a
háttérben. Judit gazdasági vezetői tisztsége
miatt átadta a magfelelősi tisztséget PAULIK
Jánosnak, aki már ebben a kiépített
környezetben kezdhette a munkáját, ami
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indulásképp nagyon is húzós volt, hiszen 2020ban az eddigi legnagyobb értékben vásároltak
tőlünk a magrendelők.
2014-től van rálátásom a számokra, ezért egy
kis statisztikát is tudok közölni erről az
időszakról.
Három értékkel jellemzem az időszakot: milyen
értékben szerzett be az egyesület magvakat,
hányan vásároltak tőlünk és milyen értékben.
A vásárolt magvakat abban az évben közöljük,
amikortól elérhetőek.
Meglátások:
• A magrendelők száma és az eladott
magtételek összege korrelál, összefügg.
• A 2019-es évben nem sikerült külföldről
magokat vásárolni és ez látszik a magrendelők
számának és az eladott magtételek összegének
visszaesésében.
• 2014-ben nincs adat vásárolt magokról,
2019-ben rendelésünk ellenére sem sikerült
magvakat vásárolni. 2020-tól (2019 őszétől) a
magbeszerzést V ARGA Zoltán szervezi új
szemlélettel és minden eddiginél nagyobb
összegben rendeltünk megcélozva az
értékesebb fajokat. Ez meglátszott a 2020-as
magvásárlásokban, minden eddiginél többet
vásároltak az érdeklődők. Ennek örömére a
2021-es évre a külföldi magbeszerzést
übereltük…
2021. január 21-én élesítettem újra az MKOE
magrendelő felületét (melynek forráskódját is
teljesen újraírtam) és 1 hét alatt 83-an
~560 000 Ft értékben rendeltek magokat.
Szóval a kezdet biztató, de erről majd a jövő
évben számolok be.
Dr. GYÚRÓ Zoltán
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MKOE magrendelés: egy kis visszatekintés és statisztika

Vásárolt magok (Ft)
Magrendelés (Ft)
Magrendelő (fő)

Könyvismertető:
Kaktuszok
és egyéb pozsgásnövények
Nyelv:
Szerző:
Kiadás éve:
Kiadó:
Terjedelme:
Képek:
Ábrák:
ISBN:
Súly:
Vastagság:
Szélesség:
Magasság:
Kötés:
Ára:
Osztályzat:

magyar
Núria Penalva
2020.
Kossuth kiadó
184 oldal
0 (!)
238 rajz
978-963-544-128-0
515 g
22 mm
14,5 cm
19,7 cm
kemény
4500 Ft

A spanyol írónő 2014-ban kiadott könyvének
2020-as magyar fordítása. Szemmel láthatólag
igyekezett a hétköznapi kaktuszokra és egyéb
pozsgásokra koncentrálni, mindezt a lehető
legtömörebb ismertetőkkel és illusztrációkkal.
A rajzoknak „köszönhetően” nem kaptak helyet
a könyvben élőhelyi, vagy részletes virág és
egyéb makrofotók, de sajnos egyéb ábrák és
térképek sem.
Szép dolog a rajztudás, de egy mai, új kiadású
modern szakkönyvben, inkább kiegészítésnek
tudom elképzelni a rajzolást, mintsem
főszereplőnek. 1968-ban nézett ki így Rudolf
ŠUBÍK könyve.
A kaktuszok kb. 130 nemzetségéből csupán 40
kap helyet, ami elsőre azért erősnek tűnhet, de
sajnos csak 1-2 fajleírás tartozik hozzájuk. (Az
Ariocarpus-okról nem tesz említést, Ferocactus-ból kettő szerepel, ráadásul a másodikról a K betűnél, kékhordó néven). A legújabb
felfedezéseket se ebben a könyvben keressük,
pl.: 2007: A. caput-medusae.
A könyvben ABC sorrendben követik egymást
a leírások, de sajnos ömlesztve vannak a
kaktuszok és az egyéb pozsgások. Tetézve a

bajt, a tartalomjegyzékben sincs külön
kaktuszokra bontott lista.
A könyvet nagyon jó érzés kézben fogni,
köszönhetően a szivacsos, párnás borítójának.
A belső oldalakon használt „koptatott farmer”
eﬀekt viszont nem hiszem, hogy bárkinek is
elnyerné a tetszését.
A leírások címszavai kiemeltek, jól tagoltak, de
rövidek, viszont tartalmaznak gondozási
tanácsadást és érdekességeket is.
Jó lenne, ha a magyar könyvek átmennének a
hazai kaktuszgyűjtő egyesületeken és a szakmai
lektorálásuk után, az ajánlásukkal kerülne
forgalomba. (tövis-tüske, sziromlevél, túlzó,
téves méretek stb.)
K Ármin (kissarmin.hu)
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Elnökség:
ź HORVÁTH Ferenc (elnök)
ź DÁNIEL Judit (gazdasági vezető)
ź RIGERSZKI Zoltán (kiadványterjesztő)

+36 20 546-2668
+36 20 512-8534
+36 30 488-4096

Tisztségviselők:
ź BIRKÁS Erika (székesfehérvári csoporttitkár)
+36 30 950-2231
ź FÜLEKI József (ellenőrző bizottsági elnök)
+36 30 608-7517
ź GYÚRÓ Zoltán dr. (Pozsgások szerk., honlapszerk.) +36 70 509-8798
ź JOKHEL Csaba (Kaktusz-Világ főszerk., érdi cst.) +36 20 925-5851
ź LIBNÁRNÉ HERCZEG Ilona (ellenőrző bizottsági tag) +36 20 517-1130
ź ÖTVÖS Dénes (szervező titkár)
+36 20 9494-650
ź PAPP László (szakmai vezető)
+36 30 539-0370
ź PAULIK János (magfelelős)
+36 30 648-2026
ź SASVÁRI Ákos (főtitkár, könyvtáros)
+36 20 962-6224
ź SOLTI Ádám dr. (szakmai vezető)
+36 1 372-2500/8614
ź TÍMÁR Istvánné (ellenőrző bizottsági tag)
+36 20 944-3307
ź VARGA Zoltán (budapesti csoporttitkár)

horvath.bromelia@gmail.com
juditd55@gmail.com
zoltanrigerszki@gmail.com

berika6661@freemail.hu
polythele@gmail.com
admin@kaktuszgyujtok.hu
jokhelcsaba@t-online.hu
szupperkabuto@gmail.com
otvosdenes@gmail.com
papp.laszlo@ﬁn.unideb.hu
paulikjani@gmail.com
sasvari.akos1@gmail.com
adam.solti@ttk.elte.hu
timarmarika@citromail.hu
zvargamkoe@gmail.com

Tagdíj:
ź Éves tagdíj a 2021-es évre, amely tartalmazza a Kaktusz-Világ előﬁzetését is: 6000 Ft.
ź Új tagjainknak egyszeri belépési díj: 500 Ft.
Állandó kiadványaink:
ź Kaktusz-Világ: az MKOE szakmai folyóirata. Megjelenik évente 4 alkalommal, változó oldalszámon.
ź Pozsgások: lapokból álló, lefűzhető növénylexikon. Megjelenik évente 2×24 lapon (összesen 96 oldal/év).
Előﬁzetési díja a 2021-es évben: 3500 Ft/év (MKOE-tagoknak), 4500 Ft (nem MKOE-tagoknak).

Feladvány: Mi a nevem? Ha proﬁ vagy, akkor tudod.
Ha nem, akkor keress meg a
http://kaktuszgyujtok.hu/magrendeles/index.php
magjegyzék oldalán! Azonosítószámom segít.
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